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အလုပ်ေလျှောက်လွှာေေါ်ယူြေင်ဵ 

ရာထူဵအမည်  :  ကွင်ဵဆင်ဵလကေ်ထာက် 

အေရအတွက့  :  (၁) ဦဵ 

ဌာန  :  ကျန့ဵမာေရဵဌာန 

အစီရင္ခဳတငံျပမႈ :  ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေရဵမှူဵနှငဴ့လက့ေထာက့စီမဳကိန့ဵအရာရိှ 

တာ၀န့ကျရာေနရာ :  ကေလာ  

အကျ ို ဵခဳစာဵခွင့ဴမျာဵ  :       လစာ +  ကုိယခ့န္ဓာထိခိုက့မှုနှငဴ့ ေရာဂါဘယအာမခဳ +  လုပ့ငန့တွင့ဵ 

        သင့တန့ဵမျာဵ + ခရီဵသွာဵစာဵရိတ့ +  ေရှာင့တခင့ခွင့ဴ+  ကူဵစက့ေရာဂါ 

        ကာကွယ့ခွင့ဴ + လုပသ့က့ခွငဴ့+ ေဆဵလက့မတှ့ခဳစာဵခွင့ဴ+  မီဵဖွာဵခွငဴ့+  

        အစာဵထိုဵခဳစာဵခွင်ဴ 

                                    

ေလျှောက်လွှာပိတ်ရက်  :  ၃၀.၀၆.၂၀၂၀  (၁၆:၃၀)  နာရီ  

ြမန်မာနိုင်ငဳကကက်ေြေနီအသင်ဵသည်"လူထုအေြေြပုငှက်ဖျာဵေရာဂါကာကွယ်ေရဵစီမကိဳန်ဵ" ကုိ UNOPS/GF 

(ကမ္ဘာဴရဳပုဳေငွ)ေထာက်ပဳဴမှုြဖငဴ် ရှမ်ဵ ြပည်နယ်ေတာင်ပိင်ုဵတွင်၂၀၁၁ေုနှစ်မှ စတင်ေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည။် ၂၀၁၁ ေုနှစ်တွင် ရွာေပါင်ဵ ၃၀၀ မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေုနှစ်တွင် ရွာေပါင်ဵ ၁၀၀၀ အထိတိုဵေျဲ့ 

ေဆာင်ရွက်ေဲဴပါသည။်  ၂၀၁၈-၂၀၂၀ တွင် UNOPS/GF RAI2E ရဳပုဳေငွြဖင်ဴ ရှမ်ဵ ြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်ဵ၊ မမို့နယ်ေပါင်ဵ 

(၁၅) မမို့နယ်ရိှေကျဵရွာေပါင်ဵ (၈၀၀) တွင် တိုဵ ေျဲ့ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်သည။် တာရှည်ေဳေဆဵစိမ် 

ြေင်ေထာင်မျာဵအေမဲြဴဖန့်ေဝြေင်ဵ၊ ငှက်ဖျာဵေသွဵေဖာက်စစ်ေဆဵကုသြေင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေဟာေြပာပွဲမျာဵ 

ြပုလုပ်ြေင်ဵကုိ အဓိကစီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအြဖစ် လုပ်ေဆာင်လျက်ရိှပါသည်။  စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် အမျ ို ဵသာဵငှက်ဖျာဵတိက်ုဖျက်ေရဵစီမကိဳန်ဵ (NMCP) ၊ ြပည်နယ်ငှက်ဖျာဵတိက်ုဖျက်ေရဵအဖွဲ့  (State VBDC 

Team)၊ ြပည်နယ်ြပညသူ့်ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာစီမကိဳန်ဵ၀င်မမို့နယ် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန မျာဵနှငဴ် 

ပူဵေပါင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်လျက်မပီဵ ေကျဵရွာ၊ မမို့နယ်၊ ြပည်နယ်နှငဴ်ဗဟုိအဆငဴ်ဆငဴ် တွင်လည်ဵ 

Myanmar Red Cross Society 



"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity" 
"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children, 

and prevention of violence among communities members in our programs"      

MRCS _UNOPS/GF RAI2E-Field Assistant for Health Department/ Malaria- 24/6//2020                                                    (251)  

 

 

 

 

Page 2 of 3 

 
                        

သက်ဆိုင်ရာ stakeholder မျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည။် ြမန်မာနိုင်ငဳရိှ ငှက်ဖျာဵ  ကာကွယ်ေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေျမှတထ်ာဵေသာ အမျ ို ဵသာဵမဟာဗျူဟာ စီမကိဳန်ဵ ၏ ရညမ်ှန်ဵ  ေျက်မျာဵအာဵ 

ြပညဴ်မီှေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် တေထာငဴ်တေနရာမှ ပါ၀င်ေဆာင်ရွက် 

ေနြေင်ဵလည်ဵြဖစ်သည။် 

ကွင်ဵဆင်ဵလကေ်ထာက်လုပ်ငန်ဵတာ၀န်မျာဵ 

(၁) စီမကိဳန့ဵ၀င့ေကျဵရွာမျာဵရှိ  လူထုအေခခခပုဘက့စုဳေစတနာဴ၀န့ထမ့ဵ(ဌက့ဖျာဵ)လုပသ့ာဵမျာဵ အလုပ့ခွင့ 

သင့တန့ဵေပဵခခင့ဵ၊ လုပ့ငန့ဵ ေဆာင့ရွက့မှုမျာဵ ထိေရာက့မှုရှိေစရန့ ကကီဵကကပ့ခခင့ဵမျာဵေဆာင့ရွကရ့မည့။ 

(၂) စီမကိဳန့ဵ၀င့ေကျဵရွာမျာဵတွင့တာရှည့ခဳေဆဵစိမ့ခခင့ေထာင့မျာဵအခမဲခဴဖန့့ေဝခခင့ဵ၊ ငှက့ဖျာဵေသွဵေဖာက့စစ့ 

ေဆဵကုသခခင့ဵ၊ ထိေရာက့ေသာကျန့ဵမာေရဵအသိပညာေပဵေဟာေခပာပွမဲျာဵ ခပုလုပ့ခခင့ဵလုပ့ငန့ဵမျာဵ အာဵ 

စီမေဳဆာင့ရွကရ့ာ၌ လက့ေထာက့စီမဳချက့အရာရှိ  (Assistant Programme Officer) နှငဴ့ ကွင့ဵဆင့ဵ 

ကကီဵကကပ့ေရဵမှူဵ (Field Supervisor) တို့အာဵ ကူညေီထာက့ပဳဴေပဵရမည့ခဖစ့ပပီဵ၊ ေကျဵရွာအဆငဴ့စီမဳကိန့ဵ 

လုပ့ငန့ဵမျာဵ အေကာင့အထည့ေဖာ့ေဆာင့ရွက့မှုတိုင့ဵတွင့ ပါ၀င့ေဆာင့ရွက့ရမည့။  

(၃) တစ့လလျှင့ တာ၀န့ကျ စီမဳကိန့ဵေကျဵရွာအနည့ဵဆုဳဵ (၁၅) ရွာသ့ုိ အရညအ့ေသွဵရှိပပီဵ ထိေရာက့ အကျ ို ဵ 

ရှိသည့ဴ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ခခင့ဵနှငဴ့ေစာင့ဴကကည့ဴစစ့ေဆဵခခင့ဵ ခရီဵစဉ့မျာဵသွာဵေရာက့ပပီဵ ၊ စီမဳကိန့ဵ 

ေကျဵရွာမျာဵရှိ ကကက့ေခခနီေစတနာဴလုပအ့ာဵရှင့မျာဵ၏ ငှက့ဖျာဵေသွဵေဖာက့စစ့ေဆဵ ကုသမှုမျာဵ၊ ေဆဵနှငဴ့ 

ေဆဵပစ္စည့ဵ မျာဵ စီမခဳန့့ခွဲမှု၊ အခမန့ေသွဵေဖာက့စစ့ေဆဵကိရိယာမျာဵ (RDT) နှငဴ့ ငှက့ဖျာဵ ေဆဵမျာဵ 

စီမခဳန့့ခွဲထိန့ဵသိမ့ဵ  ထာဵရှိမှု၊ လိုအပ့မှုစသညတ့ို့ကုိ ထိေရာက့စွာ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ တာ၀နယ့ူ 

ေဆာင့ရွကရ့မည့။  

(၄) စီမကိဳန့ဵေကျဵရွာအသီဵသီဵရှိ ကကက့ေခခနီေစတနာဴလုပ့အာဵရှင့မျာဵသည့ ငှက့ဖျာဵေသွဵေဖာက့စစ့ေဆဵ 

ကုသခခင့ဵလုပ့ငန့ဵအာဵ ပုမဳှနေ့ဆာင့ရွကေ့စရန့နှငဴ့ ထိုသို့ေဆာင့ရွက့ရာတွင့ သတ့မှတထ့ာဵေသာ 

လျာထာဵချက့မျာဵခပညဴ့မီေစရန့ ၊ ကကက့ေခခနီေစတနာဴလုပ့အာဵရှင့မျာဵမှ ငှက့ဖျာဵပိုဵ ေတွ့လူနာမျာဵအာဵ 

ေဆဵကုသရာတွင့လည့ဵ အမျ ို ဵသာဵငှက့ဖျာဵတိက့ုဖျက့ေရဵစီမကိဳန့ဵမှ သတ့မှတ့လမ့ဵညွှန့ထာဵေသာ (most 

updated treatment guideline) ေဆဵကုသမှုအညွှန့ဵမျာဵအတိင့ုဵ ထိေရာက့မနှ့ကန့စွာ ကုသနိုင့ရန့ 

ကွင့ဵဆင့ဵလကေ့ထာက့အေနခဖငဴ့ တာ၀န့ယူ ကကီဵကကပ့ေဆာင့ရွကရ့မည့ခဖစ့သည။့  

(၅) လူထုအေခခခပုဘက့စုဳေစတနာဴ၀န့ထမ့ဵ(ဌက့ဖျာဵ)လုပ့သာဵမျာဵသည ့ ဌက့ဖျာဵမဟုတေ့သာအခခာဵေသာ 

ေရာဂါမျာဵရှိသည့ဴ သဳသယရှိ လူနာမျာဵကိုရှာေဖွခခင့ဵမျာဵ၌ ေသာ့လည့ဵ ေကာင့ဵ၊ နီဵစပ့ရာကျန့ဵမာေရဵ 
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ဌာနမျာဵသ့ုိ သဳသယရှိလူနာမျာဵကုိ ညွှန့ဵပို့ခခင့ဵမျာဵတွင့လည့ဵေကာင့ဵ ကွင့ဵဆင့ဵလကေ့ထာက့အေနခဖင့ဴ 

ကကီဵကကပ့ေဆာင့ရွကရ့မည့ခဖစ့သည။့ 

(၆) လူထုအေခခခပုဘက့စုဳေစတနာဴ၀န့ထမ့ဵ(ဌက့ဖျာဵ)လုပ့သာဵမျာဵသည့ စီမကိဳန့ဵလုပ့ငန့ဵမျာဵတွင့ စိတ့ပါ၀င့ 

စာဵစွာ ၊ တက့ကကစွာလုပ့ငန့ဵေဆာင့ရွကန့ိုင့ရန့နှငဴ့၎င့ဵတို့၏ေကျဵရွာတွင့ ငှက့ဖျာဵေသွဵေဖာက့စစ့ေဆဵ 

ကုသခခင့ဵလုပ့ငန့ဵ အပါအ၀င့အခခာဵစီမဳကိန့ဵ လုပ့ငန့ဵမျာဵေဆာင့ရွကရ့ာတွင့ ေတွ့ကကုဳရေသာ စိန့ေခါ်မှု 

မျာဵ၊ အခက့အခဲမျာဵ နှငဴ့ အတာဵအဆီဵမျာဵကုိ ေဖာ့ထုတ့ရှာေဖွေခဖ ရှင့ဵေပဵရမည့ခဖစ့သည။့ 

(၇) လူထုအေခခခပုဘက့စုဳေစတနာဴ၀န့ထမ့ဵ(ဌက့ဖျာဵ)လုပ့သာဵမျာဵထဳမှ ဌက့ဖျာဵလချုပ့အစီရငခ့ဳစာမျာဵကုိ 

လစဉ့ပုမဳှနရ့ရှိရန့ တာ၀န့ယူေဆာင့ရွကရ့မည့ခဖစ့ပပီဵ ၄င့ဵတို့အာဵလုပ့ငန့ဵေဆာင့ရွကမ့ှုမျာဵနှငဴ့ ပတ့သက့ 

ေသာ အကကဳခပုချက့မျာဵနှငဴ့ မွမ့ဵမဳသင့တန့ဵမျာဵ ကိုလိုအပ့သလိုေဆာင့ရွကေ့ပဵရမည့ ခဖစ့သည။့ 

(၈) မိမိတာ၀န့ယူထာဵေသာ စီမကိဳန့ဵ၀င့ေကျဵရွာမျာဵရှိ လူထုအေခခခပုဘက့စုဳေစတနာဴ၀န့ထမ့ဵ(ဌက့ဖျာဵ) 

လုပ့သာဵမျာဵ ရယူထာဵ ေသာငှက့ဖျာဵလချုပ့အစီရင့ခဳစာမျာဵအာဵ မှနက့န့ခပည့ဴစုဳမှုရှိေစရန့ ေသချာစွာ 

စီစစ့ပပီဵ ေနာက့အဆိုပါေကျဵရွာမျာဵ၏ ငှက့ဖျာဵေဆဵကုသမှုအစီရင့ခဳစာ အချုပ့အာဵသဳုဵသပ့ချက့မျာဵ နှငဴ့ 

တကွ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေရဵမှူဵထဳသို့ တင့ခပရမည့။ 

(၉) မိမိတို့တာ၀န့ကျရာပမို့နယ့တွင့ဵတွင့ အခါအာဵေလျာ့စွာေဆာင့ရွကမ့ည့ဴ နယ့လည့ဴဌက့ဖျာဵေရာဂါ ရှာေဖ ွ

ကုသခခင့ဵလုပ့ငန့ဵ (township mobile team activity) တွင့လည့ဵ အဖွဲ့၀င့(team member) အခဖစ့ 

မခဖစ့မေန တက့ကကစွာပါ၀င့ေဆာင့ရွကရ့မည့။ 

(၁၀) စီမကိဳန့ဵ၀င့ေကျဵရွာမျာဵသ့ုိ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေဆာင့ရွကခ့ခင့ဵ သွာဵေရာက့စဉ့အတွင့ဵ လူထုအေခခခပု 

ဘက့စုဳ ေစတနာဴ ၀န့ထမ့ဵ(ဌက့ဖျာဵ)လုပ့သာဵမျာဵ လစ့လပ့လျှင့ေသာ့လည့ဵေကာင့ဵ၊ ေသွဵေဖာက့ စစ့ေဆဵ 

ခခင့ဵ လျာထာဵချက့မခပညဴ့မီလျှင့ေသာ့လည့ဵေကာင့ဵ၊ အဆိုပါေကျဵရွာအတွင့ဵ ဌက့ဖျာဵသဳသယ လူနာမျာဵ 

ကုိ ရှာေဖွေသွဵေဖာက့စစ့ေဆဵကုသခခင့ဵအာဵ ကွင့ဵဆင့ဵလကေ့ထာက့ မှ အလျှဉ့ဵသင့ဴသလိုတာ၀န့ယူ 

ေဆာင့ရွက ့ရမည့ခဖစ့ပပီဵ ငှက့ဖျာဵလချုပ့မျာဵကုိ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေရဵမှူဵထဳသုိ့ ေပဵပို့ရမည့ခဖစ့သည။့ 

(၁၁) စီမကိဳန့ဵ၀င့ေကျဵရွာမျာဵတွင့ အခမန့ငှက့ဖျာဵေသွဵစစ့ကိရိယာ(RDT)မျာဵနှငဴ့ ငှက့ဖျာဵေဆဵမျာဵ သက့တမ့ဵ 

ကုန့ဆုဳဵမှုအေခခအေန၊ ေဆဵနှငဴ့ေဆဵပစ္စည့ဵမျာဵခပတ့လပ့မှုအေခခအေနအာဵစဉ့ဆကမ့ခပတ ့ ေစာငဴ့ကကည့ဴ 

စစ့ေဆဵေနရမည့ခဖစ့ပပီဵ ေဆဵနှငဴ့ေဆဵပစ္စည့ဵမျာဵ သက့တမ့ဵကုန့ဆုဳဵခခင့ဵ၊ ခပတလ့ပ့ခခင့ဵမျာဵ တတ့နိုင့ 

သမျှ မခဖစ့ေစရန့လိုအပ့ေသာ စီမခဳန့့ခွဲမှုမျာဵကို မခဖစ့မေန ေဆာင့ရွက့ထာဵရမညခ့ဖစ့သည့ 
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(၁၂) ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေဆာင့ရွက့ခခင့ဵသွာဵေရာက့ခဲဴေသာခရီဵစဉ့တိုင့ဵအတွက့ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေဆာင့ရွက့ 

ချက့အစီရင့ခဳစာမျာဵ၊ M&E checklist(ICMV checklist and Household checklist) မျာဵကုိ 

ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေရဵမှူဵ နှငဴ့ လကေ့ထာက့ စီမခဳျက့အရာရှိထဳသ့ုိ လစဉ့ပုမဳှန့တင့ခပရမည့။ 

(၁၃) စီမကိဳန့ဵနှငဴ့ပတ့သက့ေသာသတင့ဵအချက့အလက့မျာဵ၊အကျ ို ဵခဳစာဵသူခပည့သူလူထုထဳမ ှ ခပန့လညတ့ုဳ့ခပန့မှု 

မျာဵ ကုိ စုေဆာင့ဵ၍ သုဳဵသပ့ထာဵေသာအစီရငခ့ဳစာအာဵ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေရဵမှူဵထဳ (၂) ပတတ့စ့ကကိမ့ 

အစီရင့ခဳစာတင့ခပရမည့ခဖစ့ပပီဵ လစဉ့လုပင့န့ဵေဆာင့ရွကခ့ျက့အစီရင့ခဳစာမျာဵကုိ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ 

ေရဵမှူဵနှငဴ့ လက့ေထာက့စီမခဳျက့အရာရှိ (Assistant Programme Officer) ထဳသို့ လစဉ့ ၊ ပုမဳှန့ 

သတ့မှတထ့ာဵေသာ အချနိ့အတိင့ုဵေပဵပို့ရမည့။ 

(၁၄) စီမကိဳန့ဵလုပ့ငန့ဵမျာဵကုိ အေကာင့အထည့ေဖာ့ေဆာင့ရွကရ့ာတငွ့ ေဒသအာဏာပိုင့ အဖွဲ့ အစည့ဵ မျာဵ၊ 

စီမကိဳန့ဵ၀င့ေကျဵရွာမျာဵရှိ တာ၀န့ရှိသူမျာဵ၊ ရပ့ရွာေခါင့ဵေဆာင့မျာဵ ၊ အခခာဵညှိနှိုင့ဵေဆာင့ရွကရ့န့အဓိက 

ကျသူမျာဵနှငဴ့ဆက့သွယ့ညိှနှိုင့ဵ ပူဵေပါင့ဵေဆာင့ရွက့ရမည့။ 

(၁၅) ေဆဵနှငဴ့ေဆဵပစ္စည့ဵမျာဵနှငဴ့ စီမကဳိန့ဵပိုင့ပစ္စည့ဵမျာဵအာဵ စီမခဳန့့ခွဲရာတွင့လည့ဵ ေကာင့ဵ၊ စီမဳကိန့ဵလုပ့ငန့ဵ 

နှငဴ့ ပတ့သက့ေသာမှတ့တမ့ဵ မျာဵ၊ အစီရင့ခဳစာမျာဵနှငဴ့ စာရွက့စာတမ့ဵမျာဵ အာဵလုဳဵကုိထိန့ဵသိမ့ဵ ရာတွင့ 

လည့ဵေကာင့ဵ ပမို့နယ့ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေရဵမှူအာဵကူညီေထာက့ပဳဴေပဵရမည့ခဖစ့သည။့ 

(၁၆) ပမို့နယ့စီမဳကိန့ဵရုဳဵ၏ ေန့စဉ့ရုဳဵလုပ့ငန့ဵမျာဵေဆာင့ရွက့ရာတွင့ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေရဵမှူဵအာဵ ကူည ီ

ေဆာင့ရွက့ရမည့ခဖစ့ပပီဵ စီမဳကိန့ဵမန့ေနဂျာမ ှ (စီမေဳရဵရာ၊ ေထာက့ပဳဴပို့ေဆာင့ေရဵ၊ ေငွစာရင့ဵ စသညခ့ဖငဴ့) 

သီဵသန့့သတ့မတှ့ တာ၀န့ေပဵေသာ ရုဳဵလုပ့ငန့ဵအာဵလည့ဵတာ၀န့ယူ ေဆာင့ရွက့ရမည့ခဖစ့သည။့ 

(၁၇) လစဉ့လုပင့န့ဵေဆာင့ရွက့ထာဵေသာ အသဳုဵစရိတ့မျာဵနှငဴ့သက့ဆိုင့ေသာအေထာက့အထာဵ၊ ေခပစာ၊ 

ေဘာက့ချာ၊ စာရွက့စာတမ့ဵ အာဵလုဳဵအပါအ၀င့လုပ့ငန့ဵကကိုတင့ေငွနှငဴ့လုပ့ငန့ဵ အသဳုဵစရိတ ့ ေငွစာရင့ဵ 

ရှင့ဵတမ့ဵ အာဵ ကွင့ဵဆင့ဵကကီဵကကပ့ေရဵမှူဵ နှငဴ့ ဘဏ္ဍာေရဵလက့ေထာက့ (Finance Assistant) 

ထဳသို့သတ့မှတ့ထာဵေသာ အချနိ့အတုိင့ဵ ခပည့ဴစုဳစာွ အချနိ့မှီေပဵပို့ရမည့။ 

(၁၈) ကကီဵကကပ့သူအဆငဴ့ဆငဴ့မှအခါအာဵေလျာ့စွာေပဵအပ့ေသာစီမဳကိန့ဵနှငဴ့ပတသ့က့သည့ဴလုပင့န့ဵတာ၀န့မျာဵကုိ 

လည့ဵေဆာင့ရွကရ့မည့ခဖစ့သည။့  

လိုအပ်ေသာအရညအ်ေျင်ဵမျာဵ -  

 ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵြဖစ်ရမည်။ 

 အသက် ၅၀ နှစ် ေအာက်ြဖစ်ရမည်။ 
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 အနည့ဵဆုဳဵအေခခခဳပညာအထက့တန့ဵအထိတက့ေရာက့ဖူဵ သူခဖစ့ရမည့။ 

 ခပည့တွင့ဵ/ နိုင့ငဳတကာ အစိုဵရမဟုတေ့သာအဖွဲ့အစည့ဵမျာဵ (သ့ုိမဟုတ့) ခမန့မာနိုင့ငဳကကက့ေခခနီ 

အသင့ဵတို့တွင့ စီမဳကိန့ဵနှငဴ့ဆက့စပေ့သာ လုပ့ငန့ဵအေတွ့အကကုဳအနည့ဵဆုဳဵ (၁) နှစ့ ရှိရမည။့ 

 အခက့အခဲ/ ဖိအာဵမျာဵေသာ အလုပ့မျာဵကုိ အမှအီခိုကင့ဵစွာ ေဆာင့ရွကန့ိုင့ရမည့။ 

 အဖွဲ့ အစည့ဵ နှငဴ့ေသာ့လည့ဵေကာင့ဵ၊ တစ့ဦဵချင့ဵေသာ့လည့ဵ ေကာင့ဵ ဆက့သွယ့ေဆာင့ရွကမ့ှု အရည ့

အချင့ဵနှငဴ့ စီမဳကိန့ဵအဖွဲ့အတွင့ဵတွင့လည့ဵ လုပ့ေဖာ့ကိုင့ဘက့မျာဵနှင့ဴ ညှိနှိုင့ဵပူဵေပါင့ဵလုပ့ကုိင့ 

နိုင့ရမည့။ 

 (ရှမ်ဵ ၊ ပအိုဝ်ဴ စသညြ်ဖငဴ်) ေဒသေဳဘာသာစကာဵေကာင်ဵစွာတတ်ကျွမ်ဵသူ ဦဵစာဵေပဵမည်။ 

 သက့ဆိုင့ရာအလုပ့ေလျှာက့ထာဵေသာပမို့နယ့၏ ေဒသခဳ၀န့ထမ့ဵမျာဵ ဦဵစာဵေပဵမည့။ 

 သွာဵလာရန့ခက့ခဲေသာေဒသမျာဵ/ေဝဵလဳေခါင့ဖျာဵေဒသမျာဵသို့ ခရီဵသွာဵလာနိုင့ပပီဵ/သွာဵလိုပပီဵ လိုအပ့ 

ပါက ရုဳဵချနိ့ ခပင့ပတွင့လည့ဵ လုပ့ကုိင့နိုင့သူ/လုပကုိ့င့လိုသူ ခဖစ့ရမည့။ 

 ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကျွမ်ဵကျင်စွာေမာင်ဵနှင်နိုင်မပီဵ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်ရိှရမည။်  

 အဂေလိပဘ့ာသာ အေခခခဳ ဗဟုသုတ ရှိလျှင့ပိုေကာင့ဵသည။့     

 ကကက့ေခခနီေစတနာလုပအ့ာဵရှင့မျာဵလည့ဵေလျှာက့ထာဵနိုင့သည။့ 

 

 

စိတ်ပါ၀င်စာဵသူမျာဵသည ်ကုိယ်ေရဵရာဇ၀င်နှငဴ်အတူ လိုအပ်ေသာအေထာက်အထာဵ မိတ္တူ/PDF Version ြဖငဴ်-  

            

           ေနြပည်ေတာ်ရုဳဵေျုပ်            စီမကိဳန်ဵရုဳဵ     

   ြမန်မာနိုင်ငဳကကက်ေြေနီအသင်ဵ           ြမန်မာနိုင်ငဳကကက်ေြေနီအသင်ဵ 

ရာဇသဂေဟလမ်ဵမကကီဵ၊ ဒက္ခိဏသီရိမမို့၊   အမှတ်၊(၂၂/၄)ေရေအဵကွင်ဵရပ်ကွက် ၊ ရက်ကန်ဵ  

                ေနြပည်ေတာ်။               ေကျာင်ဵလမ်ဵ ၊(အေရှ့ မမို့ပတလ်မ်ဵ) ေတာင်ကကီဵမမို့။ 

          



"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity" 
"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children, 

and prevention of violence among communities members in our programs"      

MRCS _UNOPS/GF RAI2E-Field Assistant for Health Department/ Malaria- 24/6//2020                                                    (251)  

 

 

 

 

Page 6 of 3 

 
                        

                                                                             Email: mrcshr.tgi@gmail.com 

          အေသဵစိတ့အချက့အလက့ မျာဵအာဵ www.redcross.org.mm တွင့ ၀င့ေရာက့ကကည့ဴရှုနိုင့ပါသည။့ 

လူေတွ့စစ်ေမဵြေင်ဵ ေရွဵေျယ်ေဳရသူကုိသာ အေကကာင်ဵကကာဵမည်ြဖစ်ပါသည။် 

 

http://www.redcross.org/

